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ESPELHO DE CORREÇÃO 

✔ Os direitos e garantias individuais são conhecidos, doutrinariamente, como direitos de 

primeira dimensão. No texto constitucional, estão previstos, majoritariamente, no art. 5º, 

correspondendo a um dever de abstenção do Estado, a fim de que o indivíduo goze de suas liberdades 

sem que o Poder Público intervenha no exercício desses direitos. Modernamente, e à luz da 

jurisprudência do STF consagrada a partir do caso de sócio retirante, tais direitos, ao lado daqueles de 

2ª e 3ª dimensão, também devem ser observados nas relações privadas, o que se convencionou 

denominar de “eficácia horizontal”. 

 Considerando a expressão “direitos e garantias individuais” no art. 60, §4º, IV, da CRFB, que 

trata das cláusulas pétreas, parcela da doutrina, à qual me filio, entende que todos os direitos 

fundamentais devem estar imunes à abolição por meio do poder de reforma constitucional. Isso porque 

todos os direitos fundamentais apresentam um núcleo indiretamente individual. É o caso dos direitos 

sociais trabalhistas do art. 7º, a exemplo da limitação de jornada (inciso XIII), intimamente relacionado 

ao direito à vida saudável, preconizado no próprio “caput” do art. 5º. Aprofundando a análise, pode-se 

dizer que o núcleo individual de todos os direitos fundamentais reside no próprio direito de acesso à 

justiça para reivindicá-los (art. 5º, XXXV).  

 Se todo direito fundamental social possui um núcleo individual, a recíproca também é 

verdadeira. Um direito tipicamente individual, uma vez inserido em um contrato de trabalho, ganha 

acepção social. E é a partir desse raciocínio que exsurge a vedação ao retrocesso social em relação 

aos direitos individuais, que, inseridos numa relação subordinada, necessitam da tutela do Estado. 

Dessa forma, tratando-se de direitos tipicamente individuais, uma vez inseridos numa relação de 

emprego, tem-se indubitável a incidência da cláusula de vedação ao retrocesso.  

 A vedação ao retrocesso social diz respeito à impossibilidade de um Estado, a partir do 

momento em que atinge determinado estágio civilizatório, retroagir em direitos e garantias sociais. Está 

previsto no próprio “caput” do art. 7º, ao tratar do seu rol como patamar civilizatório mínimo, bem como 

nos arts. 26 do Pacto de San Jose da Costa Rica e 1º do Protocolo de San Salvador, ratificados pelo 

Brasil. 
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 O atual contexto jurídico nacional apresenta, contudo, riscos a essa proibição. Isso porque a 

reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), além de reduzir o patamar de direitos tipicamente sociais, a 

exemplo das inúmeras flexibilizações de regimes de jornada (banco de horas pela via individual, 

contrato intermitente, etc), também afronta direitos civis do contrato de trabalho, como a tarifação do 

dano moral, violando o direito de reparação integral do art. 5º, V e X, da CRFB, bem como vulnerando 

a própria noção de igualdade (art. 5º, “caput”), na medida em que atrela a indenização ao salário do 

trabalhador, tornando aquele que é mais pobre menos merecedor da reparação. Em outra linha, 

vulnera a isonomia do jurisdicionado trabalhista em relação ao jurisdicionado da justiça comum, na 

medida em que, frente ao mesmo evento, este não terá a limitação daquele.  

 E por falar em jurisdição, o acesso à Justiça do trabalhador vem refreado, em manifesta afronta 

ao art. 5º, XXXV, pois mesmo que detentor da gratuidade judiciária (art. 5º, LXXIV), terá de pagar 

custas do processo (arts. 790-B e 791-A, §4º, CLT), sendo esta típica garantia individual, pois 

instrumentaliza todos os demais direitos. Em relação à lactante e gestante (art. 394-A, II e III, CLT – 

eficácia suspensa liminarmente pelo STF), tem-se manifesta violação da integridade física e psíquica 

não só da mulher, mas também do nascituro e do bebê, ao permitir o trabalho insalubre, o que, por si 

só, já afronta o direito à vida (art. 5º, “caput”).  

 Tratando-se de vedação à discriminação, a aludida “reforma” trata diferentemente o trabalhador 

com nível superior que recebe salários igual ou acima de duas vezes o maior benefício da previdência 

social (art. 444, parágrafo único, da CLT), podendo este livremente dispor do contrato, como se não 

dependesse do emprego e não estivesse vulnerável ao empregador.  

Ao estender o poder de mando e gestão patronal, a nova lei permite, por exemplo, fixar 

teletrabalho por mera anuência individual, como se livre o empregado fosse para escolher (art. 75-C, 

§1º, CLT). Assim, o empregador pode usar dessa prerrogativa para, disfarçadamente, não manter na 

sede do seu estabelecimento o trabalhador que tem características que lhe são incômodas, como 

orientação religiosa, sexual, cor da pele, etc. Permite-se, pois, a prática discriminatória sob o manto da 

legalidade, consubstanciada na troca do regime de trabalho por imposição patronal, disfarçada da 

anuência do trabalhador, e ainda confere à empresa o benefício de ter o empregado excluído do 

regime de duração do trabalho (art. 62, III, CLT).  

 Portanto, inúmeros são os direitos e garantias tipicamente individuais atingidos pela nova 

legislação trabalhista, tendo sido citados, alguns, apenas ilustrativamente. Comprova-se, assim, a 

necessidade de imposição da vedação ao retrocesso também em relação a esses direitos, mormente 

quando inseridos em relação de forças desiguais, como é o contrato de trabalho.  

Urge, pois, que a sociedade seja alertada dos efeitos danosos dessa nova legislação, 

pressionando o Congresso Nacional a promover alterações que recomponham o Brasil na ordem do 

trabalho decente (Constituição da OIT e Declaração de Filadélfia de 1944), corrigindo o grave 

retrocesso que já se instala, na medida em que as falsas promessas da reforma trabalhista de mais 

empregabilidade e retomada do crescimento econômico não se concretizaram, mas, pelo contrário, já 

agravam as condições sociais do Brasil com a precarização e a informalidade.  

Por fim, nessa perspectiva, merecem destaque os estudos, a atuação extrajudicial e ações 

judiciais do MPT na via difusa, bem como por meio da assessoria trabalhista na PGR, no controle 

concentrado perante o STF, no sentido de demonstrar o descompasso da reforma com a ordem interna 

e internacional. Ainda, destaca-se o amplo diálogo social da Instituição por meio de suas campanhas 

publicitárias, com o objetivo de instruir os trabalhadores sobre seus direitos e sobre a necessidade de 

denunciarem os abusos na relação de emprego. 
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✔ Trecho doutrinário 

 

▪ “Essa norma constitucional de vedação explícita ao Poder Legislativo Reformador (e também, é 

óbvio, ao Poder Legislativo Ordinário) protege os direitos e garantias individuais fundamentais, 

isto é, aqueles direitos e garantias que sejam de titularidade de pessoas humanas, como sói 

ocorrer com os direitos individuais sociais trabalhistas. Conforme se sabe, os direitos 

trabalhistas são, antes de tudo, direitos individuais, direitos da pessoa humana do trabalhador, 

em particular se este estiver inserido em uma relação de emprego e/ou relação sociojurídica 

equiparada; em seu conjunto, entretanto, os direitos individuais trabalhistas tornam-se também 

direitos sociais e/ou direitos coletivos - tal como acontece, a propósito, com diversos direitos 

individuais arrolados no Capítulo I do Título lI da Constituição da República.” (“A Reforma 

Trabalhista no Brasil: com os comentários à Lei n. 13.467/2017”. Mauricio Godinho Delgado, 

Gabriela Neves Delgado. São Paulo: LTr, 2017, pág. 33). 


